Připomínka k novelizovanému zákonu o zaměstnanosti – úpravě chráněného trhu práce
Jmenuji se Kateřina Kociánová a pracuji ve spolku FREE WILL jako administrátorka
internetového projektu NEBE NA ZEMI. Když jsem tuto práci získala, byla jsem velmi ráda. Jsem
tělesně postižená (spastická kvadruparéza) a pobírám plný invalidní důchod. V rámci svého
postižení ani nemohu být vedena jako uchazečka o práci na úřadu práce. Přesto všechno mám zájem
pracovat a tímto způsobem se realizovat. Pocházím z prostředí, kde chodit do práce je normální a
nechci jen čekat, kdy přijde důchod.
V rámci jednoho předchozího projektu se mi před časem podařilo u jiného zaměstnavatele práci
získat, ale zjistila jsem, že mi mé postižení neumožňuje denně do práce docházet. Můj zdravotní
stav je takový, že každý den je úplně jiný. Někdy je vše v pořádku a mohu, sice s potížemi, chodit,
jindy se můj stav bez předchozího varování prudce změní a nemohu chodit vůbec. Proto mi práce,
kterou jsem získala přes spolek FREE WILL, vyhovuje. Pracuji v době, kdy jsem práce schopna.
I když pracuji doma u počítače, umožňuje mi to neustále se rozvíjet. Nemyslím si, že když chce
člověk pracovat z domova, vyčleňuje se ze společnosti. Dle mého soudu je pro lidi s podobným
postižením důležité, že nějakou práci získají. Nechtějí být odkázáni pouze na důchod, ale vlastními
silami si nějaké finanční prostředky opatřit.
Spolek FREE WILL je nezisková organizace zabývající se službou veřejnosti. Mimo jiné např.
získává z darů jednotlivců, nadací a obchodních společností finanční prostředky na zdravotní
pomůcky, které poskytuje potřebným občanům, protože ze státních nebo svých prostředků si tyto
pomůcky pořídit nemohli. Tím, že novela zákona omezí další činnost našeho spolku, bude také
připraveno o možnost přivýdělku pět lidí s těžkým pohybovým postižením. Stát ale nepřipouští
situaci, že existuje početná skupina lidí, kteří nemohou pravidelně do práce chodit, ale přesto
pracovat chtějí. Novela zákona jim tuto možnost velmi omezí. Má tedy MPSV v záloze jinou
variantu, jak takto hendikepovaným lidem pomoci?
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